
5.C. COMCEREAL S.A.

r.2LlL74l2O0Li COD UNIC DE INREG. 841s941 RO

Str.Matei Basarab Nr'137, Loc.Slobozia, rud.lalomita
f EL]. 0722.223.628; e-mail:comcerealslobozia@yahoo.com

CONVOCAREA

ADUNARII GENERATE ORDINARE A ACTIONARILOR COMCEREAL S.A.

Consiliul de Administralie al COMCEREAL S.A., societate inmatriculat; la Oficiul Registrului

Come4ului de pe l5ngd Tribunalul lalomila sub n. )27/114/2001, Cod Unic de inretistrare RO 8415941, cu

sediul in municipiul slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, jude! lalomi-ta, RomSnia (denumit; in continuare

,,societatea"), intrunit in tedinta din data de 18 awilie 2o2L, in temeiul LeSii nr. 3u1990, Le}ii 157/20L4,

Regulamentului A .5.F. nr. 17 /2014, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, 9i al Actului Constitutiv al Societdtii

CONVOACA:

Adunarea GeneralS Ordinari a actionarilor in data de 30.05.2021, incep6nd cu ora 09:00, la adresa

sediului Societdlii din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, judelul lalomi!a, RomAnia, pentru

toli actionarii inscrigi in Registrul Aclionarilor SocietSlii, la sf6rgitul zilei de 19.05.2021 consideratS Datd de

Referinla pentru aceasta adunare.
in cazul in care la data menlionatd mai sus nu se intrunesc condiliile de validitate/cvorumul de

prezen!; previzute de Legea nr.3Lh99Q 9i de Actul Constitutiv al Societelii, se convoacS 9i se fixeazi in

temeiul art. 118 din Legea nt. 31-/LggO cea de-a doua Adunare GeneralS Ordina re a Aclionarilor SocietS!ii

pentru data de 31.05.2021, incep6nd cu ora o9:oo, in acelagi loc ti cu aceeagi ordine de zi 9i Date de

ReferinlS.
Ordinea de zi a Adun5rii Generale Ordinare a Actionarilor este urmitoarea:

1.-Prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anulfinanciar 2020;

2.-Prezentarea ;i aprobarea situa!iilor financiare pentru anul financiar 2O2O;

3.-Aprobarea Raportului Consiliului de Administralie al Societ;iii;
4.-Aprobarea afectirii rezultatului net pentru exerciliul financiar 2020;

5.-Aprobarea datei de 19.06.2021 ca DatS de inregistrare, conform articolului 86 alineatul 1al Legii

nr. 24/2OL7 privind emiteniii de instrumente financiare ti opera!iuni de pia-t;, pentru identificarea

aclionarilor care urmeazi a beneficia de dividende 9i asupra cSrora se risfr6nge hotir6rea Adundrii Generale

Ordinare a Ac-tionarilor 9i stabiiirea datei de 18.06.2021 ca datd ex-date, conform articolului 2, alineatul 2,

litera l) din Regulamentul A.5.F. nr.5/2018.
6.- Alegerea unui nou membru in Consitiul de Admistratie, in urma vacantarii unui loc ca urmare a

demisiei domnului Manea Gigi.

7.-Aprobarea, conform prevederilor legale in vigoare, a vanzarii imobilului situat in Strada Matei

Basarab nr.137, identificat cu nr.cadastral 35818-C1, carte funciara nr.35818-C1, din municipiul Slobozia,

iudet talomita, apartinand SC COMCEREAL SLOBOZIA SA,. Pretul minim de vanzare al imobilului este cel

stabilit prin raportul de evaluare nr.2o4 din data de 15.04.2021, elaborat de expert autorizat Ciripan Valeriu.

8.-Mandatarea Pre5edintelui Consiliului de Administratie al SocietStii, cu posibilitatea de substituire,

pentru a semna in numele SocietSlii 5i/sau al aclionarilor Societ5trii, dupd caz, hotdrarile prezentei Adundri

Generale, documentele 9i cererile adoptate/intocmite, precum Fi pentru a efectua toate formalit;tile legale

pentru inregistrare, opozabilitate, executare 9i publicare a hotSrarilor adoptate, cat 9i sd intreprind5 toate

mdsurile, sd ia toate deciziile 9i si emit; toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la

indeplinire a tuturor mdsurilor adoptate.
La Adunarea GeneralS Ordinar; sunt indreptdtiti s5 participe si i;i pot exercita dreptul de vot 9i

celeialte drepturi numai adionarii inregistra!i in Registrul Aclionarilor Societdtii la Data de Referinta, conform

prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant

convenlional, pe bazd de imputernicire speciali sau generali, sau prin corespondenle, pe baza de buletin de

vot prin coresponden;5.
imputernicirea speciald poate fi acordate oricdrei persoane pentru reprezentare intr-o singurd

adunare generalS 9i trebuie sd conlini instrucliuni specifice de vot din partea aclionarului, cu precizarea

clarS a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adundrii generale. in situatia discut;rii in

cadrul Adunirii Generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe

ordinea de zi publicatd, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului a4ionarului

I



reprezentat.

Actionarul poate acorda o imputernicire generalS valabilS pentru o perioad; care nu va depd;i 3 ani,
permit6nd re prezenta ntulu i sdu a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunirilor Generale ale

actionarilor, inclusiv in ceea ce privette acte de dispozitie, cu condilia ca imputernicirea si fie acordatl de

citre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat conform legii. in cazul im putern icirilor
generale persoana care aclioneazd in calitate de reprezentant nu trebuie sd prezinte in adunarea generald a

actionarilor nicio dovadi privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.
Conform legii, imputernicirea general; trebuie si contind cel putin urmdtoarele informatii:

1.-numele/denumirea aclionarului;
2-numele/denumirea reprezentantului (cel cdruia ise acordd imputernicirea);
3.- data imputernicirii, precum $i perioada de valabilitate a acesteia;
4.-precizarea faptului cd aclionarul imputerniceste reprezentantul sd participe Si s5 voteze in numele sdu prin
imputernicirea generali in adunarea generali a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data
de referinlS, cu specificarea expresd a SocietSlii.

imputernicitul nu poate fi substituit de o alt; persoani dec6t in cazul in care acest drept i-a fost
conferit in mod expres de cStre aclionar in imputernicire. in condiliile in care persoana imputernicitd este o
persoand juridic;, aceasta poate si igi exercite mandatul primit prin intermediul oricdrei persoane ce face
parte din organul sdu de administrare sau conducere sau dintre angaja-tii s;i. Ac-tionarul poate desemna prin
imputernicire unul sau mai mulli imputernicili supleanti, care si ii asigure reprezentarea in Adunarea
GeneralS, in cazulin care persoana imputerniciti este in imposibilitatea de a-Siindeplini mandatul. in cazulin
care prin imputernicire sunt desemnali mai multi imputernicili supleanli, se va stabili gi ordinea in care
acettia i$i vor exercita mandatul.

Unui aclionar i se interzice sd exprime voturi diferite in baza acliunilor delinute de acesta la

Societate. Calitatea de actionar, precum 5i, in cazul aclionarilor persoane juridice sau al entitSlilor fdr6
personalitate .iuridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei aclionarilor de la data de
referinti/de inregistrare, pe baza urmdtoarelor documente prezentate Societ;tii de c5tre actionar:

a)extrasul de cont din care rezulte calitatea de aclionar qi num;rul de acliuni detinute;
b)documente care atest; calitatea de reprezentant legal.
Documentele care atesti calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limbd str5ine, alta decet

limba englezS, vor fi insolite de o traducere realizat; de un traducator autorizat in limba rom6nd sau in limba
enBlezS. Societatea nu va solicita leBalizarea sau apostilarea documentelor care atest; calitatea de
reprezentant legal al a4ionarului. Societatea accept; dovada calitilii de reprezentant legal si in baza

documentelor prezentate de aclionarul, persoand juridic;, eliberate de registrul comerlului sau de o altd
autoritate similari din statulin care aqionarul este inmatriculat, aflate ln termenul de valabilitate.

Accesul aqionarilor indreptaliti sd participe la Adunarea General; este permis prin simpla prob5 a
identitd!ii acestora, ficut6, in cazul aclionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul
persoanelor juridice si al persoanelor fizice reprezentate, cu imputernicire datd persoanei fizice care le
reprezintS, conform dispozitiilor legale gi prezentei convocdri.

incep6nd cu data de 29.04.202L, pot fi oblinute, la cerere, in fiecare zi lucrdtoare, intre orele 08:30-
16:30, de la sediul Societilii, prin e-mail sau pogti urmitoarele documente:

1.-Convocatorul Adundrii Generale a Aclionarilor;
2.-Formularul de procuri speciali pentru reprezentarea aclionarilorin Adunarea Generald Ordinara a

aclionarilor;
3.-Formularul de buletin de vot prin corespondentd,
4.-Raportul de evaluare nr.204 din data de 15.04.2021 intocmit de expert autorizat Ciripan Valeriu;
5.-Documentele 9i materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de

zll

Totodata, incepand cu data de 29.04.2021, vor fi disponibile la sediul Societatii, in fiecare zi

lucratoare, intre orele 08.30-16.00, precum si pe pagina web a Societatii, respectiv
www.comcerealslobozia.ro, urmatoarele documente:

1.-Situatiile financiare anuale ale Societatii;
2.-Raportul anual al Consiliului de Administratie;
Dup; completarea gi semnarea procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea

)



GeneralS Ordinard si/sau dupd caz, a buletinului de vot prin corespondente, un exemplar original al procurii
speciale/buletinului de vot prin corespondenld, dupd caz, se va depune/transmite, cu mentiunea ,,Pentru
Adunoreo Generold Ordinard o oc.tionorilor din 30.05.2021" la sediul Socieulii pAni la data de 27.O5.202L,
ora 16:30 (reprezent6nd data primirii de cdtre Societate a procurii special/buletinului de vot).

in cazul in care pe ordinea de zi a Adundrii Generale a aclionarilor se aflS rezolulii care necesit; votul
secret, votul actionarilor participanti in mod personal sau prin reprezentant, precum gi al celor care voteazd
prin corespondentd va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decat membrilor
secretariatului insircinat cu numdrarea voturilor secrete exprimate Si numai in momentul in care sunt
cunoscute gi celelalte voturi exprimate in secret de aclionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care
pafiicipi la sedint5. in cazul votului prin reprezentant, dezvdluirea votului fati de acesta, inainte de adunarea
generalS, nu reprezintd o incllcare a cerinlei privind caracterul secret al votului.

in situatia in care aclionarul care gi-a exprimat votul prin corespondenld participi personal sau prin
reprezentant la adunarea generalS, votul prin corespondenli exprimat pentru acea adunare generald este
anulat. in acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personalsau prin reprezentant.

Dacd persoana care reprezinti actionarul prin participare personal; la adunarea generalS este alta
dec6t cea care a exprimat votul prin coresponden!5, atunci pentru valabilitatea votului siu aceasta prezint;
la adunare o revocare scrisd a votului prin corespondenli, semnatl de actionar sau de reprezentantul care a
exprimat votul prin corespondenld. Acest lucru nu este necesar dac5 aclionarul sau reprezentantul legal al

acestuia este prezent la adunarea generalS.

Unul sau mai multi aclionari reprezentind individual sau impreund mai mult de 5% din capitalul
social alSocietdtii au dreptul, in condiliile legii, (i) s5 introducd noi puncte pe ordinea de zi, fiind necesar ca
pentru fiecare punct sd existe o justificare sau un proiect de hotdrSre propus spre adoptare, ti (ii) si prezinte
proiecte de hoterare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de cel
mult 15 zile de la data publicirii convoc;rii. Propunerile formulate vor fi transmise in scris, prin servicii de
curierat, Ia adresa sediului Societ;tii sau la adresa de e-mail comcerea lslobozia@yahoo.com, cu menliunea
,,Pentru Adunored Generold Ordinard o ac.tionorilor din j0.05.2021" -

in cazurile in care exercitarea dreptului aclionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

determind modificarea ordinii de zi a Adunirii Generale comunicate deja ac!ionarilor, societatea face
disponibild o ordine de zi revizuitS, folosind aceeapi procedurd ca gi cea utilizatd pentru ordinea de zi

anterioari, inainte de Data de Referintd a adundrii generale a aqionarilor, a9a cum este definiU aceasta prin
reglementdrile A.S.F., precum !i cu respectarea termenului de publicare in Monitorul Oficial de cel putin 10
zile inainte de Adunarea Generald, astfel incet sI permit; celorlalli a4ionari sd desemneze un reprezentant
sau, daci este cazul, sd voteze prin coresponden!;.

Orice aclionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administralie intrebdri in scris
referitoare la punctele de pe ordinea de zi inaintea datei de desfdsurare a Adundrii Generale. Societatea are
obligalia de a rispunde la intrebdrile adresate de aclionari, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

lnformalii suplimentare referitoare la problemele incluse in ordinea de zi se pot obtine la sediul
Societitii incepend cu data de 29.O4.202L, intre orele 08:30-16:30.

COMCEREAL

Prin: Dl.

Semndturd
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